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10. číslo  cena 6 KčX. ročníkříjen 2009

Paní učitelko Králová, přijměte poděkování od farníků pečeckých i okolních,
za péči a starostlivost, s jakou pro nás zajišťujete poutní zájezdy – jeden po
jižních Čechách a druhý jako tradičně na Svatou horu u Příbrami.

Děkují farníci z Peček a okolí

Poděkování UpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozornění

uzávěrka Pečeckých novin

je vždy 15. den v měsíci.

Po tomto datu již není možné dávat

příspěvky do aktuálního vydání.

 Poprvé ve škole
První školní den je pro všechny

školáky trochu výjimečný, ale pro prv−
ňáky je to navíc významná událost.
Měsíce dopředu si doma připravují
a zkouší novou školní aktovku, rodiče
shání penály, desky na sešity a ostatní
pomůcky.

Vstup do školy je poznamenán urči−
tými obavami jak prvňáčků, tak i jejich
rodičů. Nové prostředí, velký dětský ko−
lektiv i nutnost přizpůsobení se práci při
vyučovacích hodinách vyvolává pocit
nejistoty. Ten ale jistě brzy zmizí a všu−
de se bude ozývat dětské švitoření a ra−
dost z prvních jedniček a pochval.

Popřejme tedy našim nejmenším
školáčkům, aby se jim ve škole líbilo
a těšili se na všechny zajímavé činnos−
ti, které by už měly být trochu pozna−
menány odpovědnějším přístupem
k práci než v mateřské škole.

K snadnějšímu a zdárnému proplu−
tí prvním ročníkem dětem jistě pomo−
hou jejich paní učitelky – Jindra Sos−
novská a Blanka Zittová, ale i jejich
pohádkoví kamarádi – Bob a Bobek
a Krteček, kteří je budou celým škol−
ním rokem provázet.

Poděkování za slavnostní ráz prv−
ního školního dne patří zástupcům
města i vedení školy za milé přivítání
nových žáčků ve škole a zástupcům
firmy EVENT za připravené dárkové
balíčky.



Pečecké noviny2

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného
dne 19. 8. 2009 v 18 hodin v Kulturním středisku Pečky.

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:

I. Zastupitelstvo města konstatuje,
že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platné−
mu usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupi−
telstva města.

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti 16 členů zastupitelstva města Pečkách. Podle jed−
nacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Informace starosty o výběrovém řízení na zhotovitele
investiční akce „Snížení znečištění odpadních vod města
Pečky“.

– Informaci starosty o rozhodnutí poskytnutí dotace Vý−
borem RR Střední Čechy pro DSO Pečecký region na reali−
zaci projektu „Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regio−
nu“.

– Informaci starosty a RNDr. Hlásenského ze společnos−
ti DEKONTA, a. s. Praha 5 o problematice kontaminace spod−
ních vod v lokalitě bývalého ZPA a Kandie.

– Informace vedoucí odboru správy majetku města a BH
o dokončení projektu „Revitalizace centrální části města
Peček – Park Za Sadem“.

– Informaci starosty o průběhu realizace projektu „Re−
konstrukce ZUŠ Pečky“.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:

– Rozpočtová opatření č. 4/2009.
– Přijetí dotace na základě usnesení Krajského zastupi−

telstva Středočeského kraje usnesením č. 51–5–2009/ZK
ze dne 14. 7. 2009 z FŽP Středočeského kraje ve výši 179
507 Kč. Dotace bude použita na realizaci projektu – „Vý−
sadba rekreační zeleně ve městě Pečky“. Zároveň souhlasí
se spolufinancováním výše uvedeného projektu.
Celkové náklady 256 438 Kč – 100%
Dotace kraje 179 507 Kč – 70%
Podíl žadatele 76 931 Kč – 30%

– Přijetí dotace na základě usnesení Krajského zastupi−
telstva Středočeského kraje usnesením č. 51–5–2009/ZK
ze dne 14. 7. 2009 z FŽP Středočeského kraje ve výši 7 mil.
Kč na dofinancování spoluúčasti města v projektu „Snížení
znečištění odpadních vod města Peček“. Zároveň souhlasí
se spolufinancováním výše uvedeného projektu v minimál−
ní výši 25%.

– Přijetí dotace na základě usnesení Krajského zastu−
pitelstva Středočeského kraje usnesením č. 51–5–2009/
ZK ze dne 14. 7. 2009 z Fondu dopravně bezpečnostních
opatření na silnicích Středočeského kraje ve výši 470
000 Kč na instalaci zpomalovacího semaforu a nasvětle−
ní přechodu před Základní školou v Pečkách. Zároveň
souhlasí se spolufinancováním výše uvedeného projektu
v min. výši 25%.

Usnesení č. 3/2009 Celkové náklady 626 700 Kč –100%
Dotace 470 000 Kč –75%
Spolupodíl města 156.700 Kč –25%

– Přijetí dotace z Fondu prevence kriminality MV v rám−
ci projektu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému“ ve výši 428 000 Kč. Zároveň souhlasí se spolufi−
nancování výše uvedeného projektu v min. výši 20%.
Celkové náklady 535.000 Kč – 100%
Dotace 428.000 Kč – 80%
Spolupodíl města 107.000 Kč 20%

– Přijetí dotace ze SFDI, Sokolovská 278, Praha 9 na
financování akce „Bezbariérové chodníky – Pečky – PD“ –
ISPROFOND 5217210038 ve výši 213 000 Kč. Zároveň
souhlasí se spolufinancováním výše uvedeného projektu
v min. výši 20%.
Celkem způsobilé výdaje 266.560 Kč – 100%
Dotace SFDI 213.000 Kč – 80%
Spoluúčast města  53.560 Kč – 20%

– Podání žádosti o dotaci z OPŽP z Fondu soudržnosti
a Evropského fondu pro RR na investiční akci „Zateplení
hlavní budovy Základní školy Pečky“ za účelem snížení
energetické náročnosti.

– Pravidla pro udělování a odejímání čestného občan−
ství.

– Podání žádosti o dotaci z OPŽP, oblast podpory 4.2
odstraňování starých ekologických zátěží – kontaminace
spodních vod v lokalitě „Kandie“.

– Přijetí ručitelského závazku za úvěr DSO Pečecký re−
gion ve výši 14 881 000 Kč určený na předfinancování pro−
jektu Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu, úvěr
poskytne Česká spořitelna, a. s.

– Přijetí záruky za případné vícenáklady spojené při reali−
zaci projektu Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu.
IV. Zastupitelstvo neschvaluje:

– Udělení výjimky společnosti SAZEX, Masarykovo
nám. 35, Pečky o prominutí poplatku z ubytovací kapacity
v hotelu Karel IV. V Pečkách.
V. Zastupitelstvo města ukládá:

– Starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
z FŽP (projekt „Výsadba rekreační zeleně ve městě Pečky“)
mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a měs−
tem Pečky.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
z FŽP (projekt „Snížení znečištění odpadních vod města
Peček“) mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5
a městem Pečky.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Stř.
kraje na instalaci zpomalovacího semaforu a nasvětlení pře−
chodu  mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5
a městem Pečky.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
z Fondu prevence kriminality MV ČR v rámci projektu „Roz−
šíření městského kamerového dohlížecího systému“ ve výši
428 000 Kč mezi MV ČR, odbor prevence kriminality, Nad
Štolou 3, Praha 7 a městem Pečky.
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– Starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
ze SFDI na financování akce „Bezbariérové chodníky – Peč−
ky – PD“ – ISPROFOND 5217210038 ve výši 213 000 Kč
mezi SFDI, Sokolovská 278, Praha 9 a městem Pečky.

– Starostovi města ve spolupráci se společností SPF
Group,v. o. s., Praha 3 zajistit zpracování a podání žádosti
o dotaci z OPŽP, oblast podpory 4.2 odstraňování starých
ekologických zátěží – kontaminace spodních vod v lokali−
tě Kandie.

– Starostovi města podepsat Smlouvu o úpravě vzájem−
ných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 422291459 RD
s Českou spořitelnou, a. s. Praha 4.

– Starostovi města vstoupit  v jednání se zástupci Sprá−
vy a údržby silnic Kutná Hora ve věci snížení rychlosti
v ulici Tř. Jana Švermy.

Rada města Peček
konaná dne 7. září 2009

Rada města Peček
konaná dne 24. srpna 2009

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

V 15.30 navštívil zasedání rady města Ing. Roman
Koucký zástupce firmy AQOUECON, s. r. o. Praha ohled−
ně objasnění vypracování generelu odvodnění, aby se
navázalo na současný připravovaný projekt vybudování
ČOV. Zdůraznil, že v rámci OPŽP je možno získat dotaci
na zpracování generelu až ve výši 7% investičních ná−
kladů.

Finanční prostředky na opravy kanalizačních a vodo−
hospodářských sítí by bylo v budoucnu možno na základě
vypracovaného generelu získat z evropských fondů.

Ing. Kaucký závěrem zdůraznil nutnost vypracování zmí−
něného generelu pro relevantní pohled na stav stokové sítě,
s čímž je spojen další rozvoj města.
Rada bere na vědomí:

– Žádost AFK Pečky s tím, že končené rozhodnutí rady
města bude učiněno po ročním vyúčtování spotřeby plynu.

– Nabídku firmy DINO TRADING, s. r. o. Praha 3, Cim−
burkova 16 na úsporu elektrické energie u veřejného osvět−
lení zabudováním napěťových regulátorů u spínacích míst.
RM rozhodla o přesunutí nabídky na příští rok a s tím, že
finance na uvedenou úsporu by měly být zahrnuty do roz−
počtu na rok 2010.

– Informaci zástupce firmy AQUECON, s. r. o. Praha Ing.
Kauckého ohledně zpracování generelu odvodnění pro
Město Pečky včetně možnosti, jež nabízejí granty SFŽP pro
financování podpor z OPŽP.

– Zprávu KÚ Středočeského kraje Praha, odboru sociál−
ních věcí ve věci změny registrace kapacity a okruhu osob,
pro který je sociální služba určena. Tato změna se týká čin−
nosti Pečovatelské služby Města Pečky.
Rada schvaluje:

– Provozování nové kanalizační sítě a ČOV realizované
v rámci projektu „Snížení znečištění odpadních vod města
Pečky“. Po jejím dokončení bude zajišťovat obchodní spo−
lečnost Pečecké služby, s. r. o. Pečky, na základě nájemní

smlouvy. U tohoto nájmu bude město Pečky uplatňovat daň
z přidané hodnoty.

– Přidělení bytu č. 2 ve Velkých Chvalovicích čp. 176
pí Věře Mrózkové, Ratenice čp. 50.

– Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sní−
žení znečištění odpadních vod města Pečky“ na stavební práce
zadané v otevřeném řízení, uveřejněné v informačním systému
o veřejných zakázkách níže uvedenému vybranému uchazeči:
Obchodní název firmy:
Sdružení K–G–ČOV Pečky,
vedoucí účastník sdružení:
KOBLA, spol. s. r. o. Pečky,
další účastník sdružení:
GEOSAN Group, a. s.Pečky,
Sídlo firmy: Pečky, Ke Koble 1100.

– Podání žádosti o dotaci z projektu Leader na realizaci
investiční akce „Dětské hřiště Sokoliště“.

– Uzavření mandátní smlouvy na autorský dozor na in−
vestiční akci "Rekonstrukce ZUŠ Pečky" s firmou AZ PRO−
JECT spol.s.r.o.

– Záměr Sboru dobrovolných hasičů Pečky na výstavbu
Hasičského minimuzea v Pečkách na pozemku města č. parc.
1679 a zároveň schvaluje, aby se město stalo partnerem to−
hoto projektu.
Rada ukládá:

– Starostovi zaslat společnosti GORDION, s. r. o. Praha 9
výsledek rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na re−
alizaci investiční akce „Snížení znečištění odpadních vod
Města Pečky“.

– Ing. Růžičkové a Ing. Zindrové připravit a podat žádost
o dotaci z projektu Leader na realizaci investiční akce „Dět−
ské hřiště Sokoliště“.

– Vedení města kontaktovat místní firmy např. Elektro−
servis Dvořáček, Energofinal Vaníček za účelem získání
konkurenčních nabídek ohledně možnosti zavedení úspor−
ných opatření vedoucích ke snížení spotřeby elektrické
energie na provozu veřejného osvětlení v Pečkách.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

Na zasedání RM byl pozván předseda FV p. Ing. Karel
Krištoufek ve věci řešení situace odstranění rizik kontami−
nace spodních vod v lokalitě Kandie. Podrobně diskutovali
nad jednotlivými body smlouvy (SOD – zpracování žádosti
o dotaci, SOD – zpracování průzkumu znečištění a rizikové
analýzy).
Rada bere na vědomí:

– Zápis z jednání bytové komise ze dne 2. 9. 2009.
– Zápis z jednání stavební komise ze dne 2. 9. 2009 ve

věci maloobchodní prodejny v Pečkách.
– Informaci ředitele Základní školy Pečky ohledně změ−

ny výše poplatku za pobyty dětí ve školní družině a škol−
ním klubu s účinností od 1. 9. 2009.
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– Dopis pí Aleny Mošnerové, bytem Pečky 305 ve věci
přidělení bytu s tím, že žádost bude projednána na nejbliž−
ším zasedání BK s vypracováním odpovědi žadatelce a pro−
věření možnosti přidělení bytu.

– Informace starosty ohledně uzavírání smluv o poskyt−
nutí dotace mezi Středočeským krajem a městem Pečky,

– Informace starosty o stavu dlužníků k 31. 8. 2009.
Rada schvaluje:

– Přidělení bytu v čp. 218 Tř. 5. května na základě jed−
nání BK ze dne 2. 9. 2009:
Cvrček Vojtěch, Dobřichov – byt č. 10

– Přidělení bytu v čp. 1042 Chvalovická na základě jed−
nání BK ze dne 2. 9. 2009:
Poklop Jaroslav, Kolín, Na magistrále 797 – byt č. 5
Manželé Lžičkovi, Pečky 265 – byt č. 32

– Uzavření SOD na zpracování žádosti o dotaci pro pro−
jekt „Město Pečky – odstranění zdravotních rizik pro oby−
vatele města Pečky" do PO 4 OPŽP mezi městem Pečky
a společností SPF Group, v. o. s.

– A doporučuje ZM znění Dohody o postoupení smlou−
vy o dílo č. 119117 pod názvem „Zpracování průzkumu
znečištění a rizikové analýzy“ mezi smluvními stranami
MVDr. Ivo Jouza – město Pečky – DEKONTA, a. s. ve věci
„Město Pečky – odstranění zdravotních rizik pro obyvatele
Města Pečky“.

– A doporučuje ZM ke schválení Dohodu o finančním
vypořádání mezi MVDr. Ivo Jouzou a Městem Pečky vyplý−
vající z Dohody o postoupení smlouvy o dílo č. 119117.

– Uzavření SOD mezi A–Sangeo, a. s. Pečky a městem
Pečky ve věci podání žádosti o dotaci na SFDI na investiční
akci – „Bezbariérové chodníky – Pečky“.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věc−
ného břemene a souhlasu se zřízením stavby s firmou STP
Net, s. r. o.,  Praha 4 týkající se části pozemku č. parc. 700/1
v obci a k. ú. Pečky za cenu 100 Kč/bm. RM pověřuje sta−
rostu města k podpisu této smlouvy.

– Uzavření smlouvy s firmou EKO–KOM, a. s. Praha
o výpůjčce odpadových nádob na tříděný odpad. RM pově−
řuje starostu města k podpisu této smlouvy.

– Zrušení výpovědi na byt v čp. 825 Tř. Jana Švermy pí
Martině Zdrubecké, bytem tamtéž z důvodu uhrazení dluž−
né částky.

– Uzavření SOD – Sdružení K−G−ČOV Pečky a městem
Pečky na realizaci investiční akce „Snížení znečištění od−
padních vod Města Pečky“ ve znění, jež bylo součástí vý−
běrového řízení.

– A jmenuje zástupce Města Pečky Milana Urbana jako
člena statutárního orgánu nadačního fondu „Péče“ se síd−
lem v Praze 4, Hanusova 935/31.

– Uzavření dodatku č. 1, čj. 2488/2008 k nájemní smlou−
vě mezi městem Pečky a ZUŠ Pečky – změna užívacích pro−
stor v důsledku rekonstrukce objektu.
Rada neschvaluje:

– Prodloužení nájemní smlouvy s p. Petrem Růžičkou,
bytem Velké Chvalovice čp. 176, byt. č. 3.
Rada ukládá:

– Starostovi města uzavření SOD na zpracování žádosti
o dotaci pro projekt „Město Pečky – odstranění zdravot−

ních rizik pro obyvatele města Pečky“ do PO 4 OPŽP mezi
městem Pečky a společností SPF Group, v. o. s.

– Starostovi města projednat dohodu o postoupení smlou−
vy o dílo č. 119117 se všemi zainteresovanými stranami
MVDr. Ivo Jouza – DEKONTA, a. s. ve věci investiční akce
„Zpracování průzkumu znečištění a rizikové analýzy“. Pro−
jednání uvedeného bodu zařadit na nejbližším veřejném
zasedání ZM.

– Starostovi města projednat s MVDr. Ivo Jouzou Doho−
du o finančním vypořádání navazující na Dohodu o po−
stoupení smlouvy o dílo č. 119117. Projednání uvedeného
bodu zařadit na nejbližším veřejném zasedání ZM.

– Starostovi města uzavření SOD mezi A−Sangeo, a. s.
Pečky a městem Pečky ve věci podání žádosti o dotaci na
SFDI na investiční akci  „Bezbariérové chodníky – Pečky“
a zároveň zajistit finanční krytí v rozpočtu roku 2010.

– Starostovi města Uzavření SOD – Sdružení K−G−ČOV
Pečky a městem Pečky na realizaci investiční akce „Snížení
znečištění odpadních vod Města Pečky“ ve znění, jež bylo
součástí výběrového řízení.

– Vedení města svolat na nejbližší možný termín veřej−
ného zasedání ZM (do programu zahrnout prohlídku stavby
ZUŠ).

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o.

v Pečkách vysílá DIGITÁLNĚ

Žijeme digitalizací – Vy se ptáte a kabelová televize odpo−
vídá:
Otázky týkající se analogového (současného) vysílání:

1. Co se stane po vypnutí analogových televizních vysí−
lačů v našem regionu?

Po vypnutí analogového vysílání budou uživatelé ka−
belové televize nadále nerušeně sledovat televizní vysílání
v analogové podobě bez nutnosti nákupu set−top−boxů. Po−
kud vám vyhovuje stávající kvalita příjmu a rozsah analo−
gové nabídky, nemusíte nic měnit.

2. Bude tedy i nadále dostupné analogové vysílání v síti
kabelové televize v Pečkách?

Ano, analogové vysílání bude dostupné souběžně s vy−
síláním digitálním. V okamžiku, kdy dokončená digitaliza−
ce pozemského televizního vysílání vyvolá nutnost vypnu−

tí všech stávajících
analogových vysílačů,

budou všechny nové digi−
tální programy převedeny

do analogového způsobu pře−
nosu přímo na hlavní stanici ka−

belové televize. To znamená, že abonenti kabelové televi−
ze budou i nadále na svých TV přijímačích nerušeně sledovat
stávající programy dle zvolené analogové programové na−
bídky.

3. Jak je to s nutností nákupu set−top−boxů po skončení
analogového vysílání?

Nákup set−top−boxů není a nebude nutný pro příjem ana−
logového signálu. Naše společnost předpokládá, že analo−
gové vysílání bude na kabelové síti v Pečkách dostupné
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ještě minimálně 5 let. Tento stav bude závislý na zájmu ze
strany abonentů o ponechání analogové nabídky.

4. Máme doma 2 televizní přijímače. Pokud si objed−
nám pouze analogový příjem v kabelové televizi, jak vyso−
ké budou měsíční platby?

Výše měsíční platby není závislá na počtu TV přijímačů
v domácnosti. Platí se pouze jedna měsíční platba za objed−
nanou programovou nabídku.

5. Pokud mám více televizních přijímačů, musím na
všech v daný okamžik sledovat stejný TV program?

Ne, ve své domácnosti můžete sledovat různé programy
nezávisle na sobě současně na více TV přijímačích.

6. Musím platit televizní poplatky České televizi, i když
užívám kabelovou televizi?

Ano, dle zákona musí každá fyzická i právnická osoba
vlastnící televizní přijímač platit koncesionářské televizní
poplatky České televizi.

Otázky týkající se digitálního vysílání

1. Jak je to s digitálním vysíláním v kabelové síti?
Digitální vysílání přes kabelovou televizi (DVB–C) je

pro abonenty v Pečkách k dispozici od dubna 2009 (viz.
programová nabídka).

2. Co znamená zkratka DVB–C?
Jedná se o zkratku pro digitální kabelovou televizi (di−

gital video broadcasting – cable).
3. Je nutný pro digitální příjem nákup set−top−boxů?
Ano, v případě, že váš TV přijímač nepodporuje příjem

DVB–C. Pokud je TV přijímač vybaven DVB–C tunerem
stačí pouze CA modul s čipovou kartou.

4. Co je to SCART kabel a k čemu slouží?
Scart je kabel zakončený koncovkami s 21 kontakty,

který slouží k přenosu videosignálu RGB, CVBS a přenosu
stereofonního zvuku v analogové podobě.

5. Co je to CA modul?
Dekódovací modul pro TV přijímače vybavené DVB–C

tunerem.
6. Co je to čipová karta – Smart Card?
Čipová karta, která se vkládá do set–top–boxů a umož−

ňuje příjem kódovaných programů digitálního kabelového
vysílání.

7. Jak mám objednávat jednotlivé programové balíč−
ky?

Při objednání Klasické nabídky – Digital lze doobjed−
nat doplňkové programové nabídky a balíčky, a to jedno−
duše v kanceláři Kabelové televize.

8. Kolik zaplatím za zřízení digitálního příjmu?
Zřízení digitálního příjmu je zdarma. Nutný je pouze nákup
STB–C.

NOVINKA:
KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o. v základní analogové
nabídce na 45. kanále spustila pozemní digitální vysílání
v systému DVB–T (TV programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4
Sport).
Více informací v kanceláři KT CZ, s. r. o., popř. na tel.:
603 240 178.

O. S. Prostor informuje

Prostor chce prostřednictvím sdružení poskytovatelů so−
ciálních služeb vyjednávat o změně systému financování.

Špatně nastavený systém financování základních soci−
álních služeb v České republice neumožňuje jejich posky−
tovatelům dlouhodobější plánování, finanční prostředky
přiděluje z roku na rok a tím negativně ovlivňuje plynulost,
kvalitu a rozvoj těchto služeb.

Občanské sdružení Prostor se s takovou situací nechce
smířit, proto zakládá Sdružení poskytovatelů služeb ve Stře−
dočeském kraji, které by mělo zajistit jejich lepší spolupráci
a společné vyjednávání o přidělování finančních prostředků
a systému dlouhodobého financování. Členem sdružení se
může stát jakákoliv právnická i fyzická osoba poskytující
sociální služby ve Středočeském kraji, která bude srozuměna
s podstatou a cíli sdružení a bude mít zájem aktivně se zapo−
jit do podpory a rozvoje sítě sociálních služeb v regionu.
Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadava−
telů (obcí a krajů) s poskytovateli. „Ze strany kraje však ko−
munikace poněkud vázne, proto jsme se rozhodli založit sdru−
žení, které by bylo jako celek ve vyjednávání silnější než
jednotliví poskytovatelé. Prvním úkolem sdružení bude za−
pojit vedení kraje do dialogu o financování sociálních slu−
žeb pro příští rok a dále bychom s krajem chtěli vést jednání
o nastavení parametrů Individuálního projektu, který Stře−
dočeský kraj sice získal, ale po změně vedení jsme o něm již
neslyšeli.“, vysvětluje Petr Steklý, ředitel Prostoru. V záleži−
tosti financování byl Asociací poskytovatelů sociálních slu−
žeb ČR osloven také premiér Jan Fischer, z jehož odpovědi
vyplývá, že si je tohoto problému sice vědom, zároveň však
upozorňuje, že limity stanovené pro návrh státního rozpočtu
mají výrazně restriktivní charakter a odkazuje na nutnost
podpory ze strany kraje směrem k poskytovatelům.

Nové sdružení se vedle financování bude soustředit na
zvyšování odborné způsobilosti pracovníků v sociální sfé−
ře a vytváření partnerských projektů vedoucích k efektivní
spolupráci členů sdružení.
Kontakty: Petr Steklý, ředitel O. s. Prostor
petr.stekly@os–prostor.cz, tel: 608 123 013

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce

v Pečeckých novinách

Řádková inzerce a společenská kronika

ZDARMA
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7. 10. Minidivadélko
zahrané maminkami z MC Pramínek

14. 10. Povídání s kosmetičkou Janou Poulovou
na téma: „Péče o pleť, výběr vhodné kosmetiky

pro určitý typ pleti, líčení…“ (s sebou: vlastní pleťovou
kosmetiku a líčení, v rámci programu – individuálně).
Poradenství s kosmetičkou.
Závěrem slosování o poukázku na kosmetiku.
21. 10. Podzimní zpíváníčko s Míšou
28. 10. Státní svátek – herna uzavřena

Ostatní aktivity MC Pramínek:

Středa odpoledne
16.00 h   Hravé muzicírování pro začátečníky – hudebně
dramatický kroužek s lektorkou Míšou Brčákovou.

Když se u nás doma začalo nahlas hovořit o blížící se
akci zvané "Putování za pohádkou", nepřikládal jsem těm−
to řečem valného významu. Měl jsem za to, že akce podob−
ného druhu bude sotva vypsána pro mou věkovou katego−
rii, tím spíš, že o pohádkách jako takových nevím prakticky
nic. Jaké bylo tedy mé překvapení, když jsem byl jednoho
příjemného zářijového nedělního odpoledne, namísto své−
ho obvyklého sportovně−vzdělávacího programu, vyzván,
abych usednul na kolo a zamířil do Dobřichova. No dobrá,
na závěr se tam prý budou opékat buřty, tak snad to nějak
důstojně absolvuji. Koneckonců mi všichni pořád říkají,
jak jsem šikovnej, tak by to pro mě měla být brnkačka (jsem
si říkal).

Sebevědomí plynoucí z mé ryzí nevědomosti vzalo za
své hned na prvním stanovišti. V "Kuchyni Baby Jagy",
jsem dostal šátek přes oči, do pusy kus jídla a následně
měl určit, co to bylo… Úkol celkem snadný, jenže já si za

Mé putování za pohádkou

nic na světě nemohl vzpomenout. Měl jsem zkrátka okno,
přitom to byl obyčejný piškot! Mohl jsem se hanbou pro−
padnout, když mi to řekli. No, pěkně mi to začíná… U "Včel−
ky Máji" už jsem byl tak ztrémovanej, že bych nepoznal ani
vlastní mámu.

Ptát se mě v tu chvíli, co dělá motýl, by mělo asi stejný
výsledek, jako byste po mně chtěli vysvětlit duální charak−
ter částic… V "Marnivém království" jsem se trochu srov−
nal. Dlouhá fronta mě zklidnila, takže jsem při hledání
předmětu poslepu podal soustředěný a vyrovnaný výkon.
Získal jsem tak najednou pocit, že se karta začíná obracet
v můj prospěch, a následující disciplíny to zdánlivě potvr−
zovaly. V „Rytířském souboji“ mi stačilo vylézt na koně
a bylo po boji. Soupeř, jak mě uviděl, vůbec k souboji
nenastoupil! „Studánkové víle Pomněnce“ jsem nanosil
vody za tři, a kdyby mě odtamtud neodvlekli, nosil bych ji
dodnes. A „Bořek stavitel“? Popadl jsem helmu, kolečko,
nářadí (to jsem prý neměl) a už jsem kmital. Kužely jsem,
pravda, neobíhal, logika mi říkala, že bych si tím mohl
pokazit svůj krásný výsledný čas.

Potud všechno dobré, jenže pak přišlo "Na divokém zá−
padě" a kovboj… Tohle jsem po všech těch princeznách
a vílách opravdu nečekal. Jestli si někdo myslel, že vlezu
dobrovolně do pytle a ještě v něm budu skákat, šeredně se
zmýlil. Kategoricky jsem to odmítl a ještě jsem všechny oko−
lo zhulákal. Stanoviště "U loupeživého piráta" jsem vyig−
noroval rovnou. Razítky prý proklatě šetřil, takže co tam?!
"Strašidelný hrad" už byl na dohled od buřtů, takže jsem se
uvolil jej ještě absolvovat. S pavouky problém nemám a ani
prolézání tunelem mě osobně nijak nepobuřuje. Zbýval ješ−
tě "Klaun Hubert" a jeho chůdy. No, v jednu chvíli jsem se
na ně i postavil, ale nic se nemá přehánět. Člověk by měl
znát své limity, že?

Vyzvedl jsem si od indiánek odměnu (naštěstí si nejspíš
nevšimly, že nemám všechna razítka), snědl buřty a řekl si,
že to za to možná nakonec stálo. Do příště zkusím vypilovat
kritické disciplíny, a jestli se mi podaří zavčasu vyladit for−
mu, tak už snad nebudu hrát v tomto prestižním závodě roli
pouhého statisty jako letos.

Edík, 2 roky

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

Tel.: 321 62 16 62, 724 39 209,

www.vzcentrum.cz

☺  Mateřské centrum Pramínek  ☺

16.45 h  Hravé muzicírování pro pokročilé,   cena: 35 Kč.
Úterý 16.00 h Kurz anglické školičky – seznámení s anglic−
kým jazykem hravou formou, s lektorkou Petrou Lewing−
ton. Vhodné pro děti od 2,5 do 6 let, cena 35 Kč.
8. 10. Čtvrtek 17.00 h Kreativní tvoření pro rodiče – výroba
špachtlových obrázků dětem pro radost, pomůcky zajištěny.
4. Drakiáda MC Pramínek na Pičhoře v Dobřichově
Termín bude upřesněn na vývěsce, na letácích a webu MC
Pramínek.
Vstupné – dopolední programy: 30 Kč, členové OS Maminky
sobě 15 Kč, děti zdarma. Poplatek za použitý materiál 10 Kč.

Kde nás najdete: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PEČECKA,
Kontakty: 722 671480, www.praminek.unas.cz
mcpraminek@seznam.cz

Program říjen 2009
Scházíme se každou středu od 9 − 13 hod
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Kulturní středisko Pečky pořádá:

Kurz společenského chování a tance − soboty od 16,30 hod.
Kurz cvičení a kurz cvičení na míčích − Po + St od 19 hod.
Út + Čt od 18,30 hod.
Kurz jógy – 1. a 15. 10. – 5. a 26.11.– 3. 12. 09 od 18,30 hod.
Taneční kroužky pro děti – Po, Út, Čt
Trénink minigolfu Út + St.
Zájezd Kudowa Zdroj 28. 10. 09
Rej masek   8. 11.  od 14 hod.
Zahájení Adventu 29. 11. v 16,30 hod. u evangelického
kostela
Vystoupení Travesti skupiny Hanky Panky  4. 12. od 19,30
hod.
Mikulášská pro děti 6. 12. od 14 hod.
Výstava papírových betlemů 26. 12. – 30. 12. 09
Silvestrovské soutěže a ohňostroj 31. 12. 09
Bleší trh každou 1. sobotu v měsíci od 7 do 11 hodin
v Kulturním středisku v Pečkách
Jestliže chcete výhodně prodat nebo nakoupit drobné dár−
ky pro radost, přijďte.

Informace: 321 785 471, 606 506 858

Nové knihy

Meyer S. – Hostitel
Svět napadl neviditelný nepřítel. Lidé se pro tyto mimo−

zemšťany mění na pouhé hostitelské tělo; jejich mozek ovlád−
ne vetřelec, ale tělo zůstává netknuté a zdánlivě beze změny.

Larsson S. – Dívka, která si hrála s ohněm
Druhý díl trilogie Milénium odkrývá minulý a současný

život Lisbeth Salanderové, tajemné punkerky a hackerky,
kterou čtenáři znají již z prvního dílu. Dva novináři časopi−
su Milénium jsou zavražděni krátce před publikováním člán−
ku o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem.
Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Salande−
rové a její poručník je brzy nalezen mrtvý...

Rollins J. – Poslední orákulum
Kriminální thriller o skupině vědců, kteří odstartovali

nebezpečný bioinženýrský projekt, schopný vyhladit celé
lidstvo.

Leschinger M. – Cyklovýlety po Česku
45 výletů známými, ale i méně známými atraktivními

kouty Čech, Moravy i Slezska seznamuje s historií, příro−
dou a kulturou příslušných oblastí. Trasy vedou podél řek,
k hradům a rozhlednám, k romantickým vodopádům i na
hřebeny našich hor.

Pawlovská H. – Když sob se ženou snídá
Knižní podoba cestopisných reportáží, které byly vysí−

lány v České televizi.

Liebmann – Smith J. – Signály těla
Chytrá knížka zabývající se prvotními signály nemocí

a neduhů těla.

King S. – Za soumraku
Co byste dělali, kdyby se váš dosavadní život najednou

obrátil vzhůru nohama? Odpověď nabízí třináct strhujících
příběhů, v nichž k takovému nečekanému obratu došlo.

Ludlum R. – Rhinemannova výměna
Podzim 1943. V Buenos Aires se schází elita špionáž−

Kulturní středisko

ních služeb z celého světa, aby tam dohodly podmínky
spolupráce na tajném zbrojařském projektu. Intenzivní jed−
nání na nejvyšší úrovni se soustřeďují kolem německého
průmyslníka Ericha Rhinemanna. Americký agent David
Spaulding zjišťuje, že byla uzavřena nejděsivější dohoda,
jakou kdy válčící strany uzavřely. Ocitá se v drtivém se−
vření a nezbývá mu než napřít všechny síly k záchraně
života nejen svého, ale i ženy, kterou miluje – a především
záchraně světa před zlověstnou Rhinemannovou výmě−
nou.

Formanová M. – Ten sen
Nový román Martiny Formanové se odehrává na přelo−

mu osmdesátých a devadesatých let minulého století. Je str−
hujícím příběhem o cestě za splněním tajných snů a násled−
ných pádech, i o těžkém prosazování se v odlišném
kulturním prostředí.

Nabízím výuku, popřípadě doučování žáků ŽŠ i studentů
SŠ: český, anglický a německý jazyk.
Mgr. J.Lhotková, tel.: 774 811 432,
e−mail: lhotkova.jana@seznam.cz

Zadám jednorázovou práci na PC: vyhledání rodinných
domků od realitek dle údajů. Rychlost, cena dle dohody za
jeden domek vytisknutý na Vaší tiskárně či za Váš čas.
Platba hotově, reaguji pouze na Vaši adresu
a nabídku ceny.
M. Ditrt, Jeronýmova 305, Pečky 289 11.

Upozornění

Městská knihovna

S.Čecha v Pečkách

zahájila on-line prodej vstupenek

společností

TICKETPRO,

TICKET ART

TICKETPORTAL.

Kulturní a sportovní akce

máte nyní na dosah…

���

Řádková inzerce

Městská knihovna Svatopluka Čecha
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Ve dnech od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výsta−
viště v Českých Budějovicích konala výstava Země živitel−
ka 2009. Své aktivity zde prezentovalo i šest místních akč−
ních skupin, které spojuje partnerský projekt „Venkovská
tržnice“.

Ve dnech od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výsta−
viště v Českých Budějovicích konal již 36. ročník meziná−
rodní výstavy Země Živitelka 2009, která je připravována
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Minister−
stvem pro místní rozvoj a Agrární komorou ČR. (Ve dnech
od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výstaviště v Čes−
kých Budějovicích konal již 36. ročník mezinárodní výsta−
vy Země Živitelka 2009, která je připravována ve spoluprá−
ci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní
rozvoj a Agrární komorou ČR.

Na výstavě se prezentovaly služby pro zemědělství, fir−
my se zemědělskou technikou, firmy zabývající se obno−
vou venkova, ochranou životního prostředí, rostlinnou
a živočišnou výrobou, potravinářskou výrobou, krmivy, les−
ním a vodním hospodářstvím a agroturistika.

Výstavy se mimo jiné zúčastnilo šest místních akčních
skupin (MAS Podlipansko, o. p. s., MAS Krajina srdce o. s.,
MAS Sdružení Růže, o. s., MAS Jemnicko, o. p. s., Lípa pro
venkov o. s., MAS LAG Strakonicko, o. s.), z celé naší
republiky které na veletrhu prezentovaly projekt „Ven−
kovská tržnice“. Každá z partnerských Místních akčních
skupin měla svůj vymezený prostor pro vlastní prezentaci.
Návštěvníci měli možnost získat informace z letáků a bro−
žur s bližšími informacemi o jednotlivých regionech a je−
jich nabídce.

Na třech společných stáncích MASky představily nejen
samotný projekt, ale i výrobce a výrobky svých regionů. MAS
Podlipansko, o. p. s. prezentovala značku Polabí – regionální
produkt®, jejíž je koordinátorem. Návštěvníci stánku měli
možnost ochutnat masné výrobky z Třebovle a Břežanskou
pálenici. Mnozí využili možnosti nákupu keramických vý−
robků z Polabí, které reprezentoval především Matěj Hnátek
z Klášterní Skalice. Dále měli návštěvníci možnost zakoupit
výrobky z Lesního ateliéru KUBA Kersko. Dekoraci z cibule
dodala firma Salima Velim.

Držitele značky Polabí – regionální produkt® reprezen−
tovaly drátované výrobky Lady Borecké, mašlovačky a in−
tarzované obrázky Aloise Točíka z Loukonos a hrnkové
květiny ze Zahradnictví Jandl, které zdobily stánky.

Společné stánky navštívil i prezident republiky pan
Václav Klaus.
Na stánek dále zavítal kromě jiných zajímavých návštěv
i ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a ministr
zemědělství ČR Jakub Šebesta. Se zástupci MAS a Celo−
státní sítě pro venkov a dalšími váženými hosty setrvali
několik minut v přátelské debatě.

Výstava

Země živitelka

2009

„Vysoká návštěvnost, zájem o regionální výrobky i zá−
jem politiků o dění u nás nám dovoluje považovat účast na
veletrhu za úspěšnou", říká ředitelka MAS Podlipansko,
o. p. s. Markéta Pošíková. "Věřím, že příští rok budeme moci
i díky projektu Venkovská tržnice nabídnout ještě více zají−
mavého z našich regionů.“

Michaela Roškotová,
Koordinátor projektu „Venkovská tržnice“
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O Pečkách
S postavením dráhy začíná i v Pečkách rozvoj průmyslu. Už

od poloviny 40. let 19. století se rozvíjí cukrovarnictví. Na po−
zemcích na tzv. „Ohrádce“ postavil majitel cukrovaru v Sadské
Karel Weinrich, Němec, továrničku na výrobu sirupu z cukru,
později založili rolníci akciový cukrovar rolnický. Zkrachoval
po jedenácti letech a přešel do vlastnictví Weinrichova syna.
Také rafinerie cukru se r. 1884 dostává do úpadku, bída je v té
době nesnesitelná, ale už koncem 80. let provozuje závod ví−
deňská firma.

V roce 1872 vzniká továrna na výrobu umělých hnojiv,
lučebnin a spodia. Pracuje zde významný český chemik dr.
Stoklasa, věhlasný vědec, kulturní a společenský pracovník.
O čtyři roky později přenáší z Chotutic do Peček svou strojní
dílnu Josef Jouza, která se stala známou továrnou bratří Jouzo−
vých na výrobu hospodářských strojů. Spojují se se sléváren−
ským mistrem Josefem Suchým, který se v roce 1893 se svou
slévárnou a strojírnou osamostatňuje.

Na počátku 90. let vzniká nový chemický závod, zkra−
chuje a jeho majitelem se stává Josef Schultz. Zřizuje tu výro−
bu secích strojů. V posledním desetiletí 19. st. zahajuje výro−
bu cikorky Al. Kosina ( později Perla) a závod
kamenosochařský otevírá Ant. Svoboda.

Připomeneme ještě stavbu nové místní dráhy pečecko−
bečvárské v r. 1881 s odbočkou do Kouřimi.

V těchto desetiletích se rozvíjí kulturní život, vznikají spol−
ky, v Pečkách působí divadelní ochotníci, je založen hasičský
sbor, spolek vojenských vysloužilců, čtenářská beseda, Sokol.
Prvním pečeckým spolkem byla Řemeslnická jednota, dále vzni−
ká vzdělávací a podpůrný spolek Probuzení, v době, kdy se
začíná organizovat dělnictvo, organizace Čsl. sociálně demo−
kratické strany. S Pečkami jsou spojena jména významných
kulturních pracovníků, např. J. B. Foerstera, básníka Sv. Čecha,
hostovali zde herci J.Mošna, O. Sklenářová − Malá…

S koncem století končí také naše exkurze do pečecké
historie. Pečky stojí na prahu století dvacátého – co jim asi
přinese?                                                                                 Z. F.
Poznámka: Některé údaje převzaty z publikace Fr. Šidvice
„K vývoji dělnického hnutí v Pečkách a okolí“.

Velim se od července letošního roku může pochlubit
novým náměstím.

Dotaci na akci „Renesance centra – obec Velim“ získala
obec z Regionálního operačního programu Středočeského
kraje. Obec se podílí na této částce 7,5%, EU spolufinancu−
je tento projekt z 85% a zbytek finančních prostředků bude
hrazen ze státního rozpočtu.

Revitalizací náměstí se nejen zlepšil vzhled obce, ale
také jeho funkčnost. Náměstí je bezbarierové, nové chodní−

ky mají pozvolné nájezdy, které překonají i handicapované
osoby, byly zde umístěny nové lavičky a odpočívadla, kte−
rá zvou k příjemnému posezení nejen místní obyvatele, ale
i návštěvníky naší obce. Byla vysazena nové zeleň, oprave−
na dominanta náměstíčka – křížek s Kristem a nově osázen
Památník padlým. Kolem náměstí bylo nainstalováno nové
veřejné osvětlení. Samozřejmě nechybí směrník, odpadko−
vé koše a informační tabule. V neposlední řadě je pamato−
váno i na cyklisty, kteří tu naleznou mapku s cyklotrasami
Pečecka, informační tabuli Podlipanska a také stojan na kola.
Kolem náměstí byl upraven prostor pro parkování vozidel
a dlážděná plocha v horní části náměstí bude využívána pro
různé komunitní akce.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného náměstí
bylo plánováno na měsíc září.

M.  Slabá

MS WORD – základní

Od  úterý  24. listopadu 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

24. 11., 26. 11., 1. 12., 3. 12. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL – základní

Od  úterý 12. ledna 2010  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

12. 1., 14. 1., 19. 1., 21. 1. 2010 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Základy obsluhy PC

práce s textem

a internetem

Od  úterý 3. listopadu 2009  od 18 do 21:00 h.
(4 lekce  vždy v út a čt,

3. 11., 5. 11., 10. 11., 12. 11. 2009)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč

Z VZ VZ VZ VZ Velimielimielimielimielimi

qqqqq řezané květiny
qqqqq hrnkové květiny
qqqqq hnojiva
qqqqq substráty
qqqqq semena
qqqqq bazénové tablety

Květinářství Kopecká
U nadjezdu v Pečkách

 (300 m od benzinového čerpadla)

Nabízí

qqqqq thůje
qqqqq keře
qqqqq sadby
qqqqq zahradní keramiku
qqqqq plovoucí keramiku

a další sortiment

Otevírací doba:

Od pondělí do neděle od 9 do 21 h včetně svátků.
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Pečky napříč časem

Zakoupila jsem si knihu Pečky na−
příč časem, která má zachycovat histo−
rii a současnost našeho města. Nemohu
si pomoct, ale mám k obsahu publikace
několik zásadních připomínek:
– Chybí mi v knize vcelku zásadní
obrázek náměstí se sochou T. G. Masa−
ryka (lze ji stále sehnat).
– Na straně 76 je uveden snímek
s chybnými údaji – popiska upozorňu−
je HD – Havránkův mlýn – Biofaktory.
Na snímku je skutečně Hospodářské
družstvo, nikoliv Havránkův mlýn. To
je již zcela jiná budova.
– V knize postrádám závod, dříve zva−
ný „Šroubárna“, později Botyt – Mo−
dena, v současnosti Kobla, výrova plas−
tových oken.
– V knize jsou uváděny různé spolky
působící v Pečkách, ale úplně se zapo−
mnělo na „Skauty“, které ve třicátých le−
tech min. století založili bratři Šebestové
(synové evangelického faráře). Pokračo−
vatelem byl bratr Šamša a skautky vedla
sestra Hosová – učitelka zdejší školy. Tři−
krát byl Skauting zakázán a třikrát mu
byl zabaven i majetek – v roce 1940, 1950
a 1970. Přesto skautskou výchovou pro−
šly stovky dětí z Peček a okolí.
– Poslední má připomínka je k ceně
knihy a její skutečné hodnotě. 170 Kč
je za toto dílo, slušně řečeno, přemrš−
těná cifra.

Uvádím jen pár drobných střípků
z mého života a části města, kde byd−
lím. Ostatní pamětníci města asi také
najdou další nesrovnalosti. Nebylo by
příště vhodnější věnovat větší pozor−
nost kvalitě díla než její ceně?

Stumpfová Marta, Pečky

Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR

�����������������������������������������
Potěšující zpráva

V Kolínském deníku (17. 9.) vyšla pro občany Peček potěšující zpráva, že místní
oddělení PČR bylo posíleno o pět nových policistů. Aby naše radost mohla být
úplná, je třeba zkonkretizovat údaj z vyjádření mluvčí kolínské policie Petry Či−
mové, že zde budou posilou do „...vyřešení situace“. Kdo rozhodne, že nastal čas,
kdy byla situace vyřešena? Navečer jsem se toho dne vracel domů (okolo 17.30
hod.) a u nádraží a na náměstí před hernou byly dvě skupinky zasluhující si mini−
málně kontrolu OP. Příslušníka policie však nevidět. Jestliže byl stav příslušníků
navýšen, asi by nezaškodilo jako jedno z opatření snížit stav židlí na služebně.
Policisté by měli být opravdu v ulicích i dalších místech hlavně vidět! Je třeba
i konat kontrolu jejich činnosti. Navrhuji, aby na webových stránkách města byla
například dána občanům možnost sdělit, kdy a kde živého policistu potkali. Nevím
v jakém duchu a závěry proběhne (proběhla) schůzka mající za úkol vyhodnocení
dosavadní situace. Nechci její výsledek předjímat, ale zkušenost praví být obezřet−
ný. Navíc byly odvolány volby a můžeme být bez přetrvávajícího zájmu o důsledné
řešení opět tam, kde jsme byli. Bez dlouhodobě viditelné, soustavné a kontrolova−
né činnosti policie bude opět promarněna daná příležitost.

Jiří Kučera, Pečky
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K čemu slouží

recyklační příspěvky?
Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odbě−

ru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace
vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační pří−
spěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných
nových elektrospotřebičů.

Recyklační příspěvek je
finanční částka odpovídají−
cí  nákladům výrobců na
zpětný odběr a recyklaci vý−
robku. Výrobci ji odvádějí
do kolektivních systémů,
které vytvořili za účelem
řádného plnění svých zá−
konných povinností.

U většiny výrobků v Čes−
ké republice je zavedena for−
ma tzv. viditelného příspěv−
ku na recyklaci. Znamená to,
že náklady na ni jsou vidi−
telně vyčleněny z ceny no−
vého spotřebiče a transpa−
rentně uváděny při prodeji
odděleně.

Výrobce tak zároveň uka−
zuje spotřebiteli, kolik již
přispěl do kolektivního sys−
tému na zpětný odběr a recyk−
laci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená
počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu vý−
robce na celkových nákladech na zpětný odběr a recykla−
ci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.

Viditelné uvádění

U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zaří−
zení by již od září 2005 měla být výše příspěvku výrobce
pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět
příspěvek na recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi
let, u velkých spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky,
myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na 10 let. To
znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se pří−
spěvek přestane uvádět v roce 2013, u velkých spotřebi−
čů v roce 2015.

Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto pří−
spěvku před možným zneužitím v konkurenčním boji
mezi výrobci. Každému zákazníkovi má být na první
pohled jasné, že tato částka má své jediné možné určení
pro účely zpětného odběru a recyklace výrobku. Stejnou
chladničku nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně
nebo na internetu za různé ceny, ale se stejným viditel−
ným příspěvkem.

Chráníme životní prostředí

Obcházejí zákon

Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny
„bez recyklačních nákladů“, znamená pouze fakt, že ob−
cházejí zákon a řádně neplní své povinnosti.

Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž
nejsou určeny jen na budoucí likvidaci elektrozařízení,
která členové kolektivních systémů uvádějí na trh dnes.
Někdo se musí postarat i o spotřebiče, které dosluhují

už v těchto dnech a jejichž
výrobci dávno přestali exis−
tovat.

Když konkurenti

spolupracují

K tomu podotýká před−
seda představenstva společnos−
ti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav
Holakovský: "Kolektivní sys−
tém je velmi náročný na řízení.
Když si uvědomíte, že sdružu−
jeme několik set výrobců, kon−
kurentů na trhu, kteří přispívají
nemalými částkami, aby soli−
dárně likvidovali historickou
zátěž, kterou ve většině případů
sami nezpůsobili, dovedete si
představit, že řídit společnost,
která takový systém provozuje,
není jednoduché. Přednosti ko−

lektivního systému jsou však nesporné. Synergické efekty
plynoucí ze společného plnění povinností výrobců vedou
především k významným úsporám nákladů všech účastníků.
Navíc tím, že náš stát podpořil kolektivní plnění povinností
výrobců osvobozením recyklačních příspěvků z daně z pří−
jmu, je pro výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způ−
sobem."

Role spotřebitele

Systém zpětného odběru, odděleného sběru, následné−
ho zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení by
nemohl fungovat, aniž by do hry zapojil další "spoluhráče".
Tím patrně nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní
podíl na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho pří−
stup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektroza−
řízení, je základním článkem úspěšnosti systému. On roz−
hoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží − zda do popelnice,
na černou skládku či zda využije nabídnutých míst zpětné−
ho odběru.

Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního příspěvku in−
formován prostřednictvím řady informačních materiálů.
Jedním z nich jsou papírové stojánky, které bývají umís−
těny v prodejnách.

Příště: Zpětný odběr elektrozařízení

pod dohledem EU
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Devátá národní a mezinárodní

konference učitelů angličtiny

(11.–13. září 2009 – Český Těšín)

Za pečeckou školu se jí zúčastnily: Marcela Němcová
 a Věra Křížová

Na konferenci vystoupili angličtí lektoři zvučných jmen:
Mario Rinvolucri, činný jako autor a školitel učitelů vy−
stoupil s přednáškou Thinking Frames that help us reflect
our teaching.

Alan Pulverness se zabýval kulturními aspekty výuky
angličtiny v přednášce Deprived of history: narratives in
third places.

Michael Berman předal učitelům praktické návody na
práci v hodině s důrazem na práci s literaturou ve worksho−
pu s názvem – Sit back,relax and the learners do all the
work.

Jedním z důležitých sponzorů celé akce byla Britská
rada, kterou zastupoval Paul Hilder. Ten představil novin−
ky Britské rady pro tento školní rok.

Setkání bylo příležitostí k výměně zkušeností českých
a zahraničních učitelů angličtiny. Na programu byly výu−
kové metody, moderní vybavení a čtenářská (ne)gramotnost
současných dětí.

Diskutovalo se nad aktuálními problémy českého škol−
ství:

– Tvorbou školních vzdělávacích programů na střed−
ních školách.

– Opakovaným odkládáním maturitních zkoušek a tedy
zbytečným plýtváním peněz v době krize.

– Nekvalifikovanosti učitelů angličtiny zejména na zá−
kladních školách (neřešeno od revoluce).

– Nedostatkem peněz na zaplacení kvalitních učitelů
a postupným odchodem kvalifikovaných odborníků ze škol−
ství.

S ohledem na vystavené novinky vydavatelů a distribu−
torů učebnic mohu konstatovat, že naše škola je pomůcka−
mi i technikou již dobře vybavena.

Pokud Vás zajímá práce se žáky jazykově zaměřenými –
loňský rok je archivován na webu školy www.zspecky.cz
(granty).

I v letošním roce vás budu pravidelně informovat
o výsledcích řízení kvality ve výuce jazykově orientova−
ných žáků školy, která přináší konkrétní výsledky. V květ−
nu tohoto roku složili mezinárodní zkoušku PET (jazyko−
vá úroveň B1evropského referenčního rámce) Marek Bártl
a Kateřina Svojšová. Dodatečně gratuluji.

Věra Křížová

Provádíme tepování a čištění interiérů aut, ruční mytí,
pastování karoserií nanoleštěnkou.

Sídlo – areál DRUPOLU Nymburk
Tel: 728205744, 605519906, p. Kopecký, www.dako.cz

Škola Kwang−gae, oddíl Pečky pořádá

NÁBOR TAEKWON – DO

Tréninky korejského umění sebeobrany zahrnují:

– výuku více než 3000 základních technik
– cvičení sestav
– trénink sportovního zápasu
– nácvik účinné sebeobrany
– speciální techniky
– trénink silového přerážení
– výuku morálního kodexu podle Encyklopedie Taekwon−do

Kdy: každou středu od 17 h a čtvrtek od 17.30 h
Kde: tělocvična ZŠ Pečky
Vedení tréninků: akreditovaní trenéři –
držitelé mezinárodních trenérských certifikátů:
Ing. Kamil Kolofík 3. Dan, Pavel Kupr 2. Dan,
Ing. Hana Křížová 2. Dan

Pro koho: pro zájemce od 6 let a pro každého,
kdo chce zlepšit svou fyzickou kondici
a ovládat umění sebeobrany

Kontakt: sl. Křížová, tel.: 603 751 394
nebo p. Kupr 731 469 210

Více informací na: www.kwang−gae.estranky.cz, www.taekwondounie.estranky.cz
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Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

      PO –PÁ od 9 do 15.45 hodin

první sobota v měsíci

mimo státní svátky

(11. 7. 09, 8. 8. 09, 5. 9. 09 atd.)

             od 9 do 11.30 hodin

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Výkup

použitých autobaterií

Zajištujeme

ODVOZ ŠROTU

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

e-mail vopavopa2@seznam.cz

  otvírací doba: Po–Pa 7–17 h
S o 7!!!–12 h

� PŘI ZAKOUPENÍ

VNITŘNÍCH DVEŘÍ,

DOSTANETE OD NÁS KLIKY ZDARMA

� SLEVOVÁ AKCE

NA UCELENÉ ZAKÁZKY + STAVEBNÍ

KOLEČKO ZDARMA

� AKČNÍ NABÍDKA – CEMENT OD 65 KČ,

MULTIBAT OD 85 KČ

ROZVOZ DO 5 KM ZDARMA!

Sledujte naše stránky a využijte

našich akčních slev a nových nabídek.

Chapa Stavebniny

Pečky Tř. 5. května
(za Edenem, býv. vrátnice ZPA)

Tel: 774 736 030
prodejna@chapa.cz, www.chapa.cz
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Kvalifikace
V sobotu 12. 9. 09 proběhla kvalifikace starších žákyň

v Přeboru Prahy. Zúčastnilo se 13 družstev, která byla rozděle−
na do čtyř skupin (tři po třech a jedna po čtyřech). Ve čtyřčlen−
né skupině bylo i naše družstvo. Dalšími v naší skupině byl
Olymp, Kometa a Španielka. Olymp byl obhájcem titulu a naše
vzájemné měření sil podle toho dopadlo. Uhrály jsme jen 4 a 8
bodů. Kometa skončila v minulém ročníku šestá a tak se nám
podařilo uhrát 10 a 14 bodů. Španielka se umístila na 14 místě
a byla pro nám rovnocenným soupeřem, kterému jsme ve tře−
tím setu podlehly o 4 body. Budeme tedy startovat ve III. lize.

U našeho družstva se projevil naprosto nečekaný odchod
nahrávačky. Tým tak musel hrát s nahrávačkou, která nebyla
na soustředění a druhou nahrávačkou, která patří ještě do mlad−
ších žákyň a nemá dostatek zkušeností. Více jak dvouletá prá−
ce s tvořením družstva byla ztracená a odchod klíčové hráčky
ze základní šestky týden před kvalifikací mrzí o to víc, že
v plné sestavě by družstvo s přehledem zvítězilo v kvalifikaci
nad Španielkou a ve třetí lize mohlo bojovat o vyšší místa.

V neděli 13. 9. 09 proběhla i kvalifikace mladších žákyň
v Přeboru Prahy. Zúčastnilo se 11 družstev ve třech skupinách.
V naší skupině byl ještě Olymp a Kometa. S oběma soupeři
jsme prohrály. Děvčata předvedla jeden ze svých nejhorších
výkonů. Kazila podání, pohyb v poli byl naprosto nulový
a celkový dojem působil odevzdaně a znuděně. Až v zápase se
Studiem Sport o konečné umístění se hráčky trochu probudily,
začaly se povzbuzovat a trochu pohybovat. Za stavu 16:5 pro
soupeře dotáhly na 16:16, ale pak prohrály 21:25. Druhý set už
opět soupeři odevzdaly. Budou tedy startovat ve III. lize.

RR

Soustředění 2009
Tak máme za sebou druhé soustředění. Z mého pohledu

docela úspěšné. Počasí nám přálo až moc, ale nikdo se nenu−
dil a hlavně se nikdo nezranil. Bylo znát, že všichni účastníci
za ten rok udělali velký pokrok. Nejen v herním projevu, ale
i v chování. S nejstaršími hráčkami nebyl žádný problém, vše
zvládaly s přehledem a v pohodě. Výrazně pomohly se začá−
tečníky. Jejich hra už začíná být zajímavá i pro diváky. V tom
jim jistě pomůže i soutěž, kde budou hrát s ženami.

Střední hráčky si teprve budují pevnější vztahy v kolek−
tivu a procházejí i růstově složitým obdobím, kdy hledají
a zkoušejí jak se zachovat. To se projevilo v postojích ke
spoluhráčkám i ve hře. Rýsují se nám zde velmi nadějné
hráčky a uvidíme jak se kolektiv stmelí. Začínající hráčky
se ukázaly jako veselá, hravá a nekonfliktní děvčata, která
bez protestů dřela na určených úkolech.

U nás dospělých proběhlo také vše bez problémů. Laďka
s Janou kmitaly na hřišti, Jana víc u malých a snažily jsme se
prostřídat. Někdy to bohužel nešlo tak, aby každá byla rov−
noměrně u všech kategorií. Největší podíl na pohodovém
průběhu má Věra, která byla tak jako loni, náš týlový pracov−
ník a v klidu zajišťovala další nutné úkony mimo hřiště.

Ráda bych poděkovala rodičům, kteří nechali mobil dětí
doma. Vše proběhlo dobře. Nějaké to stýskání jsme vyřešily
a byl klid. Paní Jetmarová byla tak hodná a zajistila nám
dobroty na většinu svačin, že jsme nemusely ani utrácet
další peníze. Ještě jednou děkuji.

Soustředění už pro nás bude jen vzpomínka, ale věřím,
že hezká pro všechny.

RR

Dne 5. 9. 2009 na sokolišti
v Pečkách proběhlo slavnostní

otevření tenisových kurtů po
rekonstrukci antukového

povrchu. Člen výboru tenisové−
ho oddílu TJ Spartak Pečky Ing.

Petr Zedník přivítal přítomné
hosty, poděkoval Středočeské−
mu kraji za poskytnutou dotaci
a dále pak všem členům oddílu,

kteří se na modernizaci kurtů
podíleli. Pan starosta Milan
Urban poté přestřihl pásku.

Součástí slavnostního otevření
byl tenisový turnaj ve čtyřhrách.
Vítězi se stali Ladislav Koželský

a Jiří Procházka ml. Přestože
silný vítr tenisu příliš nepřál,

nechyběla dobrá nálada
a všichni účastníci odcházeli

spokojeni.

Tenisové kurty

otevřeny
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